แนวทางการพัฒนาส่ ูสานักงานสีเขียว

Green Office
กรมส่ งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ร่ วมกับ
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

เกณฑ์ สานักงานสีเขียว
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6

การกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงานและ
การปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง
การสื่อสารและสร้ างจิตสานึก
การใช้ ทรัพยากรและพลังงาน
การจัดการของเสีย
สภาพแวดล้ อมและความปลอดภัย
การจัดซือ้ และจัดจ้ าง

เกณฑ์ สานักงานสีเขียว
สานักงานสีเขียวจะต้ องผ่ านเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้ วยทัง้ หมด 6 หมวด ดังนี ้
หมวด

รายละเอียด

1

การกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงานและการปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง
1.1 การกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้ อม
1.2 คณะทางานด้ านสิ่งแวดล้ อม
1.3 การระบุประเด็นปั ญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้ อม
1.4 กฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
1.5 ข้ อมูลก๊ าซเรื อนกระจก
1.6 แผนงานโครงการที่นาไปสู่การปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง
1.7 การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวภายในสานักงาน (สาหรับหน่ วยงานที่ขอ
ต่ ออายุ)
1.8 การทบทวนฝ่ ายบริหาร

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)

20

เกณฑ์ สานักงานสีเขียว
หมวด
2

3

4

รายละเอียด

นา้ หนัก (ร้ อยละ)

การสื่อสารและสร้ างจิตสานึก
2.1 การอบรมให้ ความรู้ และประเมินความเข้ าใจ
2.2 การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ แก่ พนักงาน

20

การใช้ ทรัพยากรและพลังงาน
3.1 การใช้ นา้
3.2 การใช้ พลังงาน
3.3 การใช้ ทรัพยากรอื่นๆ
3.4 การจัดประชุมและนิทรรศการ

15

การจัดการของเสีย
4.1 การจัดการของเสีย
4.2 การจัดการนา้ เสีย

15

เกณฑ์ สานักงานสีเขียว
หมวด
5

6

รายละเอียด

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)

สภาพแวดล้ อมและความปลอดภัยในสานักงาน
5.1 อากาศ
5.2 แสง
5.3 เสียง
5.4 ความน่ าอยู่ 5.5 การเตรียมความพร้ อมต่ อสภาวะฉุกเฉิน

15

การจัดซือ้ และจัดจ้ าง
6.1 การจัดซือ้ สินค้ า
6.2 การจัดจ้ าง

15

รวม 100

หมวดที่ 1 การกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงานและการ
ปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง
หมวด/ตัวชีว้ ัด

๑.๑ การกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้ อม
๑.๑.๑ มีการกาหนดบริบทองค์ กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้ อมในสานักงาน
(๑) มีการกาหนดขอบเขตกิจกรรมของสานักงาน
(๒) มีการกาหนดขอบเขตพื ้นทีข่ องสานักงาน
๑.๑.๒ มีการกาหนดนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมที่สอดคล้ องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่ างต่ อเนื่อง ดังนี ้
(๑) การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
(๒) การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้ านการใช้ ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย รวมไป
ถึงการจัดซื ้อ จัดจ้ าง บริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม เพื่อนาไปสูก่ ารลดการปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจก
(๓) การปฏิบตั ิตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็ นสานักงานสีเขียวของกรมฯ

หมวด/ตัวชีว้ ัด

๑.๑.๓ มีการกาหนดแผนการดาเนินงานสานักงานสีเขียวประจาปี
(๑) รายละเอียดของแผนจะต้ องระบุการดาเนินงานครบถ้ วนทุกหมวด
(๒) มีการกาหนดเวลาหรื อความถี่ของการดาเนินการของแต่ละหมวด
(๓) มีการกาหนดแผนดาเนินการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บริ หาร
๑.๑.๔ มีการกาหนดเป้ าหมาย และตัวชีว้ ัดที่ชัดเจนด้ านการใช้ ทรั พยากร พลังงาน และของ
เสีย และปริมาณก๊ าซเรื อนกระจก ดังนี ้
(๑) การใช้ ไฟฟ้า
(๒) การใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิง
(๓) การใช้ น ้า
(๔) การใช้ กระดาษ
(๕) ปริ มาณของเสีย
(๖) การใช้ ทรัพยากรอื่น ๆ (หมึกพิมพ์ วัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน)
(๗) ปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจก

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๑.๒ คณะทางานด้ านสิ่งแวดล้ อม

๑.๒.๑ มีการแต่ งตัง้ คณะกรรมการหรื อทีมงานด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยมีแนวทาง
ดาเนินงาน ดังนี ้
๑. ผู้บริหารแต่งตังคณะกรรมการหรื
้
อทีมงานด้ านสิ่งแวดล้ อมของสานักงานอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และลงนามอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการหรื อทีมงานจะต้ อง
ครอบคลุมทุกหมวด และบุคลากร/ผู้แทนจากทุกฝ่ ายในหน่วยงาน
๒. กาหนดอานาจ บทบาท หน้ าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน
๑.๒.๒ ร้ อยละของคณะกรรมการ หรื อทีมงานด้ านสิ่งแวดล้ อมที่มีความเข้ าใจใน
บทบาท และหน้ าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถามดังนี ้
๑. ประธาน/หัวหน้ า
๒. คณะกรรมการหรื อทีมงานทางด้ านสิ่งแวดล้ อมที่รับผิดชอบทุกหมวด (สามารถ
มอบหมายให้ ผ้ ตู รวจประเมินแต่ละหมวดสุม่ สอบถามได้ )

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๑.๓ การระบุประเด็นปั ญหาทรั พยากร และสิ่งแวดล้ อม

๑.๓.๑ กิจกรรมทังหมดของส
้
านักงานภายใต้ ขอบเขตการขอการรับรองสานักงานสีเขียวจะต้ องได้ รับการ
ระบุและประเมินปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
(๑) มีการรวบรวมกิจกรรมของสานักงานครบถ้ วน
(๒) มีการกาหนดผู้รับผิดชอบเหมาะสมและมีความเข้ าใจ
(๓) ระบุการใช้ พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ ของเสีย ของแต่ละกิจกรรมจะต้ องครบถ้ วน
(๔) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้ อมทางตรงและทางอ้ อมครบถ้ วน
(๕) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้ อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉินครบถ้ วน
(๖) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมนันๆอย่
้ างครบถ้ วนและถูกต้ อง
(๗) มีการประเมินเพื่อจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาสิง่ แวดล้ อม
(๘) มีหลักฐานการกาหนดระยะเวลาในการทบทวนการระบุประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้ อม การใช้ ทรัพยากร
และพลังงาน อย่างน้ อยปี ละ ๑ ครัง้
(๙) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรื อมีกิจกรรมเพิ่มเติม (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้ างอาคาร หรื อเพิ่มเติม
กิจกรรมของสานักงานในอนาคตอันใกล้ เป็ นต้ น) จะต้ องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้ วย (ถ้ ามี)

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๑.๓.๒ การวิเคราะห์ และแนวทางการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่มีนัยสาคัญ
๑. มีสรุปรายการปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่มีนยั สาคัญ
๒. กาหนดมาตรการ คูม่ ือ หรื อแนวทางปฏิบตั เิ พื่อแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่มีนยั สาคัญ
๓. ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่มีนยั สาคัญดาเนินการตามมาตรการ คูม่ ือ หรื อแนวทางการแก้ ไขครบถ้ วน
๔. กาหนดมาตรการ คูม่ ือ หรื อแนวทางปฏิบตั เิ พื่อป้องกันปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติ
และสภาวะฉุกเฉิน
๕. ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉินมีการดาเนินการตามมาตรการ
คูม่ ือ หรื อแนวทางการป้องกันครบถ้ วน
๑.๔ กฎหมายและข้ อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
๑.๔.๑ มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้ องกับสานักงาน
(๑) ผู้รับผิดชอบมีความเข้ าใจในการรวบรวมกฎหมายสิง่ แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง
(๒) จัดทารายการกฎหมายที่ครอบคลุมปั ญหาสิง่ แวดล้ อมและบริ บทของสานักงาน
(๓) สามารถระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและข้ อกาหนดข้ อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้ องได้
(๔) สามารถระบุความเกี่ยวข้ องของกฎหมายกับประเด็นปั ญหาสิง่ แวดล้ อมได้
(๕) มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๑.๔.๒ ประเมินความสอดคล้ องของกฎหมายกับการดาเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้ อม
ของสานักงาน โดยมีการดาเนินการดังนี ้
๑. ผู้รับผิดชอบมีความเข้ าใจในการประเมินความสอดคล้ องของกฎหมายกับการ
ดาเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้ อม
๒. มีการประเมินความสอดคล้ องของกฎหมายครบถ้ วน
๓. มีการอ้ างอิงหลักฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง
๔. กรณีที่พบว่าการดาเนินงานไม่สอดคล้ องกับกฎหมาย จะต้ องมีการวิเคราะห์สาเหตุ
และกาหนดแนวทางการแก้ ไข (ถ้ ามี)
๕. มีการกาหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้ องของกฎหมายอย่างน้ อยปี ละ ๑
ครัง้ ที่เหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามที่กาหนดได้

หมวด/ตัวชีว้ ัด

๑.๕ ข้ อมูลก๊ าซเรื อนกระจก
๑.๕.๑ การเก็บข้ อมูลก๊ าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมในสานักงาน จะต้ องประกอบไปด้ วย
๑. ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้า
๒. ปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิงสาหรับการเดินทาง
๓. ปริ มาณการใช้ น ้าประปา
๔. ปริ มาณการใช้ กระดาษ
๕. ปริ มาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ)
(โดยใช้ คา่ สัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก(Emission factor ; Ef) ขององค์การบริ หารก๊ าซเรื อน
กระจกล่าสุด)
๑.๕.๒ ปริมาณก๊ าซเรื อนกระจกบรรลุเป้ าหมาย
กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
๑. มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
๒. มีแนวทางการแก้ ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
๓. มีการติดตามผลหลังแก้ ไข

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๑.๖ แผนงานโครงการที่นาไปสู่การปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง
๑.๖.๑ การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้ อม จะต้ องมีการดาเนินการ
๑. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้ องสอดคล้ องกับนโยบายสิ่งแวดล้ อม หรื อปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่มี
นัยสาคัญ หรื อกฎหมายสิ่งแวดล้ อม
๒. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้
๓. กิจกรรมที่กาหนดในโครงการสิ่งแวดล้ อมมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๔. ระยะเวลาการทาโครงการมีความเหมาะสม
๕. โครงการมีการกาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และจะต้ องมีความเข้ าใจ
๑.๖.๒ ผลสาเร็จของวัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย แนวทางการปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่องและยั่งยืน
มีแผนการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
๑. ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง
๒. มีการกาหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการติดตามความก้ าวหน้ าของโครงการ
๔. ดาเนินการเสร็จสิ ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด / กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายมีการทบทวนเพื่อหา
สาเหตุและแนวทางแก้ ไข
๕. มีการกาหนดแนวทางเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๑.๗ การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวภายในสานักงาน
(สาหรั บหน่ วยงานที่ขอต่ ออายุ)
๑.๗.๑ การวางแผนและดาเนินการตรวจประเมินสานักงานสีเขียวภายในสานักงาน
(๑) มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจประเมิ
้
นสานักงานสีเขียวภายในสานักงานประกอบด้ วย
หัวหน้ าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ซึง่ จะต้ องผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรการ
ดาเนินงานสานักงานสีเขียว และหลักสูตรการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว
(๒) มีการกาหนดความถี่ในการตรวจประเมินสานักงานสีเขียวภายในสานักงานอย่างน้ อยปี ละ
๑ ครัง้
(๓) มีการจัดทากาหนดการตรวจประเมินภายในครอบคลุมทุกหมวด
(๔) กาหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละหมวดมีความเพียงพอและเหมาะสม มีความเป็ น
อิสระในการตรวจประเมินอย่างชัดเจน
(๕) การดาเนินการตรวจประเมินสานักงานสีเขียวภายในสานักงานครบถ้ วนทุกหมวด

หมวด/ตัวชีว้ ัด

๑.๘ การทบทวนฝ่ ายบริหาร
๑.๘.๑ การกาหนดองค์ ประชุมทบทวนฝ่ ายบริหาร
(๑) มีผ้ บู ริหารเข้ าร่วมประชุม
(๒) มีตวั แทนของแต่ละฝ่ าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานในแต่
ละหมวดเข้ าร่วมประชุม
(๓) จานวนผู้เข้ าร่วมการประชุมจะต้ องมากกว่าร้ อยละ ๗๕ ของจานวนผู้ที่เป็ น
คณะกรรมการสานักงานสีเขียว พร้ อมหลักฐานการลงนามเข้ าร่วมประชุม
(๔) หากผู้ที่จะต้ องเข้ าประชุมไม่สามารถเข้ าร่วมได้ จะต้ องมีวิธีการรายงานผลการ
ประชุมให้ รับทราบ พร้ อมรับข้ อเสนอแนะ

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๑.๘ การทบทวนฝ่ายบริหาร
๑.๘.๒ มีการกาหนดวาระการประชุม และทาการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
(๑) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
(๒) วาระที่ ๑ การติดตามผลการดาเนินงานปรับปรุงระบบฯทีผ่ ่านมา
(๓) วาระที่ ๒ นโยบายสิ่งแวดล้อม
(๔) วาระที่ ๓ ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอ
และความเหมาะสม)
(๕) วาระที่ ๔ การติดตามผลการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม การปฏิบัตติ ามกฎหมาย รวมถึง
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
(๖) วาระที่ ๕ การสือ่ สารและข้อคิดเห็นด้านสิง่ แวดล้อม
(๗) วาระที่ ๖ การเปลีย่ นแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสาเร็จในการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
(๘) วาระที่ ๗ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
(๙) วิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดาเนินงานสานักงานสีเขียวอย่างต่อเนือ่ ง
(๑๐)จัดทารายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง

หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้ างจิตสานึก
หมวด/ตัวชีว้ ัด
๒.๑ การอบรมให้ ความรู้ และประเมินความเข้ าใจ
๒.๑.๑ แผนการฝึ กอบรม ดาเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัตกิ ารฝึ กอบรม
๑. ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึ กอบรม โดยหลักสูตรมีรายละเอียดอย่าง
น้ อย ดังนี ้
ความสาคัญของสานักงานสีเขียว
การใช้ พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการมลพิษและของเสีย
การจัดซื ้อจัดจ้ างที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
ก๊ าซเรื อนกระจก
๒. ดาเนินการฝึ กอบรมตามแผนการฝึ กอบรมในข้ อ (๑) โดยผู้รับการอบรมจะต้ องมากกว่าร้ อยละ
๘๐ ของกลุม่ เป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
๓. ประเมินผลการฝึ กอบรม เช่น ข้ อสอบ ประเมินขณะปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๒.๑.๒ กาหนดผู้รับผิดชอบด้ านการอบรมแต่ ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
(๑) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้ องเข้ าใจเนื ้อหาในการอบรม
(๒) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้ องมีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์
๒.๒ การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ แก่ พนักงาน
๒.๒.๑ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้ านสิ่งแวดล้ อมทัง้ ภายในและ
ภายนอกสานักงาน
(๑) กาหนดหัวข้ อและความถี่การสื่อสาร
(๒) กาหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้ อการสื่อสารและองค์กร (ไม่
จากัดจานวนช่องทาง)
(๓) กาหนดกลุม่ เป้าหมายรับเรื่ องสื่อสาร (ผู้ที่เกี่ยวข้ องที่อยูภ่ ายในและภายนอก
สานักงาน)
(๔) กาหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๒.๒.๒ มีการรณรงค์ ส่ ือสารและให้ ความรู้ ตามที่กาหนดในข้ อ ๒.๒.๑

๒.๒.๓ ร้ อยละความเข้ าใจนโยบายสิ่งแวดล้ อมและการดาเนินงานสานักงานสีเขียว (สุ่ม
อย่ างน้ อย ๔ คน) โดยจะต้ องสอบถามพนักงานแต่ ละคนอย่ างน้ อยตามข้ อ
๒.๒.๑(๑)
๒.๒.๔ มีช่องทางรั บข้ อเสนอแนะ และนาข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะมาปรั บปรุ งแก้ ไข มี
แนวทางดังนี ้
(๑) มีช่องทางเพื่อรับข้ อเสนอแนะ เช่น ไลน์ QR Code การประชุม เว็บไซต์
(๒) มีผ้ รู ับผิดชอบ
(๓) มีการวางแผนการจัดการข้ อเสนอแนะ
(๔) มีการจัดการกับข้ อเสนอแนะตามแผนที่กาหนด
(๕) มีการรายงานข้ อเสนอแนะและการจัดการแก่ผ้ บู ริ หาร (บรรยายให้ เหมาะสม)

หมวดที่ ๓ การใช้ ทรั พยากรและพลังงาน
หมวด/ตัวชีว้ ัด
๓.๑ การใช้ นา้
๓.๑.๑ ร้ อยละมาตรการใช้ นา้ เหมาะสมกับสานักงานจะต้ องประกอบไปด้ วย
รายละเอียดดังนี ้
(๑) การสร้ างความตระหนักในการใช้ น ้า
(๒) การกาหนดเวลาการใช้ น ้า
(๓) การกาหนดรูปแบบการใช้ น ้า
(๔) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน ้า

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๓.๑.๒ มีการจัดทาข้ อมูลการใช้ นา้ ต่ อหน่ วยเปรียบเทียบกับเป้ าหมาย
การเก็บข้ อมูล กรณีบรรลุเป้ าหมาย
(๑) มีการเก็บข้ อมูลปริ มาณการใช้ น ้าแต่ละเดือน
(๒) มีการเก็บข้ อมูลปริ มาณการใช้ น ้าต่อหน่วย
(๓) บรรลุเป้าหมาย
(๔) สรุปสาเหตุที่นาไปสูก่ ารบรรลุ เพือ่ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การเก็บข้ อมูล กรณีไม่ บรรลุเป้ าหมาย
(๑) มีการเก็บข้ อมูลปริ มาณการใช้ น ้าแต่ละเดือน
(๒) มีการเก็บข้ อมูลปริ มาณการใช้ น ้าต่อหน่วย
(๓) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ ไข
หมายเหตุ การเปรี ยบเทียบข้ อมูลสามารถเลือกได้ ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรี ยบเทียบต่อ
จานวนพนักงาน หรื อเปรี ยบเทียบต่อกิจกรรม หรื อเปรี ยบเทียบต่อพื ้นที่ เป็ นต้ น
๓.๑.๓ ร้ อยละของการปฏิบัตติ ามมาตรการประหยัดนา้ ในพืน้ ที่ทางาน
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพืน้ ที่

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๓.๒ การใช้ พลังงาน
๓.๑.๑ ร้ อยละมาตรการใช้ ไฟฟ้ าเหมาะสมกับสานักงานจะต้ องประกอบไป
ด้ วย รายละเอียดดังนี ้
(๑) การสร้ างความตระหนักในการใช้ ไฟฟ้า
(๒) การกาหนดเวลาการใช้ ไฟฟ้า
(๓) การกาหนดรูปแบบการใช้ ไฟฟ้า
(๔) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน ้าไฟฟ้า

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๓.๑.๒ มีการจัดทาข้ อมูลการใช้ ไฟฟ้ าต่ อหน่ วยเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย
การเก็บข้ อมูล กรณีบรรลุเป้ าหมาย
(๑) มีการเก็บข้ อมูลปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าแต่ละเดือน
(๒) มีการเก็บข้ อมูลปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าต่อหน่วย
(๓) บรรลุเป้าหมาย
(๔) สรุปสาเหตุที่นาไปสูก่ ารบรรลุ เพือ่ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การเก็บข้ อมูล กรณีไม่ บรรลุเป้ าหมาย
(๑) มีการเก็บข้ อมูลปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าแต่ละเดือน
(๒) มีการเก็บข้ อมูลปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าต่อหน่วย
(๓) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ ไข
หมายเหตุ การเปรี ยบเทียบข้ อมูลสามารถเลือกได้ ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรี ยบเทียบต่อ
จานวนพนักงาน หรื อเปรี ยบเทียบต่อกิจกรรม หรื อเปรี ยบเทียบต่อพื ้นที่ เป็ นต้ น
๓.๑.๓ ร้ อยละของการปฏิบัตติ ามมาตรการประหยัดไฟฟ้ าในพืน้ ที่ทางาน
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพืน้ ที่

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๓.๒ การใช้ พลังงาน
๓.๒.๔ การจัดการและรณรงค์ เพื่อการประหยัดนา้ มันเชือ้ เพลิงในการ
เดินทาง ดาเนินการดังนี ้
๑. การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. การวางแผนการเดินทาง
๓. การซ่อมบารุงดูแลยานพาหนะ
๔. การใช้ จกั รยานหรื อขนส่งสาธารณะมาทางาน

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๓.๑.๒ มีการจัดทาข้ อมูลการใช้ นา้ มันเชือ้ เพลิงต่ อหน่ วยเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย
การเก็บข้ อมูล กรณีบรรลุเป้ าหมาย
(๑) มีการเก็บข้ อมูลปริมาณการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงแต่ละเดือน
(๒) มีการเก็บข้ อมูลปริมาณการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงต่อหน่วย
(๓) บรรลุเป้าหมาย
(๔) สรุปสาเหตุที่นาไปสูก่ ารบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การเก็บข้ อมูล กรณีไม่ บรรลุเป้ าหมาย
(๑) มีการเก็บข้ อมูลปริมาณการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงแต่ละเดือน
(๒) มีการเก็บข้ อมูลปริมาณการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงต่อหน่วย
(๓) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ ไข
หมายเหตุ การเปรี ยบเทียบข้ อมูลสามารถเลือกได้ ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น
เปรี ยบเทียบต่อจานวนพนักงาน หรื อเปรี ยบเทียบต่อกิจกรรม หรื อเปรี ยบเทียบต่อพื ้นที่ เป็ นต้ น

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๓.๓ การใช้ ทรัพยากรอื่นๆ
๓.๓.๑ ร้ อยละมาตรการใช้ กระดาษเหมาะสมกับสานักงานจะต้ องประกอบไป
ด้ วย รายละเอียดดังนี ้
๑. การสร้ างความตระหนักในการใช้ กระดาษ
๒. การกาหนดรูปแบบการใช้ กระดาษ
๓. การใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. การนากระดาษกลับมาใช้ ใหม่

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๓.๑.๒ มีการจัดทาข้ อมูลการใช้ กระดาษต่ อหน่ วยเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย
การเก็บข้ อมูล กรณีบรรลุเป้ าหมาย
(๑) มีการเก็บข้ อมูลปริ มาณการใช้ กระดาษแต่ละเดือน
(๒) มีการเก็บข้ อมูลปริ มาณการใช้ กระดาษต่อหน่วย
(๓) บรรลุเป้าหมาย
(๔) สรุปสาเหตุที่นาไปสูก่ ารบรรลุ เพือ่ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การเก็บข้ อมูล กรณีไม่ บรรลุเป้ าหมาย
(๑) มีการเก็บข้ อมูลปริ มาณการใช้ กระดาษแต่ละเดือน
(๒) มีการเก็บข้ อมูลปริ มาณการใช้ กระดาษต่อหน่วย
(๓) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ ไข
หมายเหตุ การเปรี ยบเทียบข้ อมูลสามารถเลือกได้ ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรี ยบเทียบต่อ
จานวนพนักงาน หรื อเปรี ยบเทียบต่อกิจกรรม หรื อเปรี ยบเทียบต่อพื ้นที่ เป็ นต้ น
๓.๑.๓ ร้ อยละของการปฏิบัตติ ามมาตรการประหยัดกระดาษในพืน้ ที่ทางาน
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพืน้ ที่)

หมวด/ตัวชีว้ ัด

๓.๓ การใช้ ทรัพยากรอื่นๆ
๓.๓.๔ ร้ อยละมาตรการใช้ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ เครื่ องเขียน วัสดุอุปกรณ์ เหมาะสมกับ
สานักงานจะต้ องประกอบไปด้ วย รายละเอียดดังนี ้
(๑) การสร้ างความตระหนักในการใช้
(๒) การกาหนดรูปแบบการใช้
(๓) การใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓.๓.๕ ร้ อยละของการดาเนินตามมาตรการประหยัดการใช้ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ เครื่ อง
เขียน วัสดุอุปกรณ์ สานักงาน
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพืน้ ที่)

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๓.๔ การประชุมและการจัดนิทรรศการ

๓.๔.๑ ร้ อยละของการใช้ ส่ ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่ งข้ อมูลเพื่อเตรี ยมการประชุม
ได้ แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet เป็ นต้ น
๓.๔.๒ การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้ วัสดุท่ ีเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ลด
การใช้ ทรั พยากร-พลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึน้ จะต้ องดาเนินการดังนี ้
(๑) การจัดเตรี ยมขนาดห้ องประชุม เหมาะสมกับจานวนผู้เข้ าประชุม หรื อจัด
นิทรรศการ
(๒) ห้ องประชุมหรื อพื ้นที่จดั นิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้ วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก
หรื อวัสดุที่ใช้ ครัง้ เดียวแล้ วทิ ้ง
(๓) การกาหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสานักงานที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
(๔) การจัดเตรี ยมสื่อที่ใช้ ในการประชุม โดยจะต้ องลดการใช้ กระดาษ หมึกพิมพ์
(๕) การจัดเตรี ยมอาหาร และเครื่ องดื่มเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย
หมวด/ตัวชีว้ ัด
๔.๑ การจัดการของเสีย
๔.๑.๑ มีการดาเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกาจัดขยะอย่ างเหมาะสมมีแนว
ทางการดาเนินงาน ดังนี ้
(๑) มีการคัดแยกขยะและจัดวางถังขยะตามพื ้นที่ทางานต่างๆอย่างเหมาะสมทุกจุดที่สมุ่ ตรวจสอบ
(๒) มีการติดป้ายบ่งชี ้ประเภทขยะอย่างถูกต้ องและชัดเจนทุกถังที่สมุ่ ตรวจสอบ
(๓) มีจดุ พักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยจะต้ องมีพื ้นที่รองรับขยะแต่ละเภทจากข้ อ (๑) เพียงพอ
(๔) มีการทิ ้งขยะถูกต้ องทุกจุดที่สมุ่ ตรวจสอบ
(๕) มีการบันทึกข้ อมูลปริ มาณขยะแต่ละประเภทครบถ้ วนทุกเดือนจนถึงเดือนที่ได้ รับการตรวจประเมิน
(๖) มีการส่งขยะให้ อปท. หรื อผู้รับจ้ างที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย
(๗) มีการติดตาม ตรวจสอบการกาจัดขยะของผู้รับจ้ างให้ มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
(กรณีสง่ ให้ อปท.ให้ ถือว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม)
(๘) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรื อพื ้นที่ของสานักงาน (ยกเว้ นเตาเผาที่ได้ รับการอนุญาตอย่างถูกต้ อง)

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๔.๑.๒ ร้ อยละของปริมาณขยะที่นากลับมาใช้ ใหม่
๔.๒ การจัดการนา้ เสีย
๔.๒.๑ การจัดการนา้ เสียของสานักงาน และคุณภาพนา้ ทิง้ จะต้ องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
โดยมีแนวทาง ดังนี ้
๑. การกาหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน ้าเสีย และจะต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในการดูแล
๒. มีการบาบัดน ้าเสียอย่างเหมาะสมเช่น มีการมีตะแกรงดักเศษอาหาร มีบอ่ ดักไขมัน
๓. มีการบาบัดน ้าเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน ้าเสีย
๔. มีผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ้งที่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด (หากมีพื ้นที่ของ
อาคารน้ อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.จะไม่มีกฎหมายกาหนด)
๔.๒.๒ การดูแลอุปกรณ์ บาบัดนา้ เสีย โดยมีแนวทางดังนี ้
๑. มีการตักและทาความสะอาดเศษอาหาร และไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรื อบ่อดักไขมันตาม
ความถี่ที่กาหนดอย่างเหมาะสมกับปริ มาณและการปนเปื อ้ น
๒. มีการนาเศษอาหาร น ้ามันและไขมันไปกาจัดอย่างถูกต้ อง
๓. มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบาบัดน ้าเสียให้ สามารถใช้ งานและมีประสิทธิภาพ
๔. มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน ้าเสียอย่างสม่าเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื อ้ นของน ้าเสียไปยังแหล่ง
อื่นๆ

หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้ อมและความปลอดภัย
หมวด/ตัวชีว้ ัด

๕.๑ อากาศในสานักงาน
๕.๑.๑ การควบคุมมลพิษทางอากาศในสานักงาน
(๑) มีแผนการดูแลรักษา ได้ แก่ เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องพิมพ์เอกสาร
(Printer) เครื่ องฟอกอากาศ ห้ อง พื ้นห้ อง เพดาน ม่าน มูลี่ พรมปูพื ้นห้ อง อุปกรณ์
เครื่ องใช้ ต่างๆ (ขึ ้นอยูก่ บั สานักงาน)
(๒) มีการกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบตามแผนการดูแลรักษา
(๓) มีการปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนด
(๔) จะต้ องมีการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างครบถ้ วน ดังนี ้
- การดูแลรักษาในข้ อ (๑)
- การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริ เวณสานักงาน
- การปรับปรุง ก่อสร้ างสานักงาน (ถ้ ามี)

หมวด/ตัวชีว้ ัด

๕.๑ อากาศในสานักงาน

๕.๑.๒ มีการรณรงค์ ไม่ สูบบุหรี่ หรื อมีการกาหนดพืน้ ที่สบู บุหรี่ ท่เี หมาะสมและปฏิบัตติ ามที่
กาหนด
(๑) มีการรณรงค์การไม่สบู บุหรี่
(๒) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
(๓) มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
(๔) เขตสูบบุหรี่จะต้ องไม่อยู่ในบริ เวณที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนราคาญแก่ประชาชนที่อยู่
บริ เวณข้ างเคียง ไม่อยู่ในบริ เวณทางเข้ า – ออกของสถานที่ที่ให้ มีการคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สบู บุหรี่ และไม่อยู่ในบริ เวณที่เปิ ดเผยอันเป็ นที่เห็นได้ ชดั แก่ผ้ มู าใช้ สถานที่นนั ้
(๕) ไม่พบการสูบบุหรี่ หรื อก้ นบุหรี่ นอกเขตสูบบุหรี่
๕.๑.๓ การจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสานักงานที่ส่งผลต่ อสานักงาน
(๑) กาหนดมาตรการรอบรับเพื่อจัดการมลพิษทางอากาศที่มาจากภายนอกสานักงาน
(๒) ปฏิบตั ิตามมาตรการที่ได้ กาหนดในข้ อ(๑) ถ้ าพบว่ามีมลพิษทางอากาศที่มาจาก
ภายนอกสานักงาน

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๕.๒ แสงในสานักงาน
๕.๒.๑ มีการตรวจวัดความเข้ มของแสงสว่ าง (โดยอุปกรณ์ การตรวจวัดความเข้ มแสงที่ได้
มาตรฐาน) และดาเนินการแก้ ไขตามที่มาตรฐานกาหนด
๑. มีการตรวจวัดความเข้ มแสงประจาปี พร้ อมแสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุดทางาน
แลพื ้นที่ทางาน
๒. เครื่ องวัดแสงจะต้ องมีมาตรฐานและได้ รับการสอบเทียบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)
๓. ผลการตรวจวัดจะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานกฎหมายกาหนด
๔. ผู้ที่ตรวจวัดความเข้ มแสงจะต้ องเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๕.๓ เสียง
๕.๓.๑ การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในสานักงาน
๑. กาหนดมาตรการรอบรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสานักงาน
๒. ปฏิบตั ติ ามมาตรการที่ได้ กาหนดในข้ อ(๑) ถ้ าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายในสานักงาน
๕.๓.๒ การจัดการเสียงดังจากภายนอกที่ส่งผลต่ อสานักงาน
๑. กาหนดมาตรการรอบรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายนอกสานักงาน
๒. ปฏิบตั ติ ามมาตรการที่ได้ กาหนดในข้ อ(๑) ถ้ าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายนอกสานักงาน

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๕.๔ ความน่ าอยู่
๕.๔.๑ มีการวางแผนจัดการความน่ าอยู่ของสานักงานโดยจะต้ องดาเนินการดังนี ้
(๑) จัดทาแผนผังของสานักงานทังในตั
้ วอาคารและนอกอาคาร โดยจะต้ องกาหนดพื ้นที่ใช้ งาน
อย่างชัดเจน เช่น พื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ พื ้นที่สีเขียว พื ้นที่สว่ นรวม และพื ้นที่ทางาน เป็ นต้ น
สามารถสือ่ สารด้ วยป้ายหรื ออื่นๆทีเ่ หมาะสมเพื่อบ่งชี ้
(๒) มีการกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่อย่างเหมาะสมทังพื
้ ้นที่เฉพาะ และพื ้นที่
ทัว่ ไป
(๓) มีการกาหนดเวลาที่แน่นอนในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
ทังพื
้ ้นที่เฉพาะ และพื ้นที่ทวั่ ไป
(๔) การกาหนดแผนงานการเพิ่มพื ้นทีส่ เี ขียว และคงรักษาไว้ ของสานักงาน รวมไปถึงมีการ
ปฏิบตั ิจริ งตามแผนงาน
๕.๔.๒ ร้ อยละการใช้ สอยพืน้ ที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ท่ สี านักงานกาหนด
๕.๔.๓ ร้ อยละการดูแลบารุ งรั กษาพืน้ ที่ต่างๆ เช่ น พืน้ ที่สเี ขียว พืน้ ที่พกั ผ่ อนหย่ อนใจ พืน้ ที่
ส่ วนกลาง และพืน้ ที่ทางาน เป็ นต้ น

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๕.๔ ความน่ าอยู่

๕.๔.๔ มีการควบคุมสัตว์ พาหะนาโรคและดาเนินการได้ ตามที่กาหนด
หมายเหตุ การควบคุมสัตว์พาหะนาโรค สานักงานสามารถควบคุมและจัดการได้ เอง หรื อว่าจ้ าง
หน่วยงานเฉพาะมาดาเนินการแทน
๑. มีการกาหนดแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนาโรคในสานักงานอย่างเหมาะสม
ได้ แก่ นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่นๆ
๒. มีการกาหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนาโรคอย่างน้ อยที่สดุ
สัปดาห์ละ ๑ ครัง้
๓. มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ที่ได้ กาหนด (เฉพาะตอนกลางวัน)
๔. มีแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการเมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหะนาโรค

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๕.๕ การเตรี ยมพร้ อมต่ อสภาวะฉุกเฉิน
๕.๕.๑ การอบรมฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กาหนด
(๑) มีการกาหนดแผนการฝึ กอบรมและอพยพหนีไฟ
(๒) จานวนคนเข้ าอบรมฝึ กซ้ อมดับเพลิงขันต้
้ นจะต้ องไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๔๐ ของพนักงานทังหมด
้
(๓) พนักงานทุกคนจะต้ องเข้ าฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟ อย่างน้ อยปี ละ ๑ ครัง้
(๔) มีการอบรมดับเพลิงขันต้
้ นตามแผนที่กาหนด พร้ อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรองการอบรม
ภาพถ่าย เป็ นต้ น
(๕) มีการฝึ กซ้ อมอพยพตามแผนทีก่ าหนด พร้ อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรอง ภาพถ่าย เป็ นต้ น
(๖) มีการจุดรวมพลทีส่ ามารถรองรับได้ พร้ อมมีปา้ ยแสดงอย่างชัดเจน
(๗) มีการกาหนดเส้ นทางหนีไฟ ธงนาทางหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล พร้ อมสื่อสารในพื ้นที่
ปฏิบตั ิงาน
(๘) มีการกาหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้ อมมีปา้ ยแสดงอย่างชัดเจน
๕.๕.๒ มีแผนฉุกเฉินที่เป็ นปั จจุบนั และเหมาะสม และร้ อยละของพนักงานที่เข้ าใจแผนฉุกเฉิน

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๕.๕ การเตรียมพร้ อมต่ อสภาวะฉุกเฉิน

๕.๕.๓ ความเพียงพอและการพร้ อมใช้ งานของอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงและป้ องกันอัคคีภยั
และระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ และร้ อยละของพนักงานทราบวิธีการใช้ และตรวจสอบ
อุปกรณ์ ดังกล่ าว
๑. มีการติดตังและเตรี
้
ยมอุปกรณ์ดบั เพลิง
 ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้ งาน (กาหนดระยะห่างและความสูงตามที่กฎหมายกาหนด)
พร้ อมกับติดป้ายแสดง
 ติดตังระบบเครื
้
่ องสูบน ้าดับเพลิง (ถ้ ามี)
 สายฉีดน ้าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) ถ้ ามี)
๒. ติดตังระบบสั
้
ญญาณแจ้ งเตือนและต้ องพร้ อมใช้ งาน
 สัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ (พื ้นทีม่ ากกว่า ๓๐๐ ตรม.หรื ออาคารสูงเกิน ๒ ชันขึ
้ ้นไป)
 ติดตังตั
้ วดักจับควัน(smoke detector)หรื อความร้ อน (heat detector)
๓. มีการตรวจสอบข้ อ (๑)-(๒) และหากพบว่าชารุดจะต้ องดาเนินการแจ้ งซ่อมและแก้ ไข
๔. พนักงานจะต้ องเข้ าใจถึงวิธีการใช้ และตรวจสอบอุปกรณ์ดบั เพลิงและสัญญาณแจ้ งเตือนอย่าง
น้ อยร้ อยละ ๗๕ จากที่สมุ่ สอบถาม

หมวดที่ ๖ การจัดซือ้ และจัดจ้ าง
หมวด/ตัวชีว้ ัด
๖.๑ การจัดซือ้ สินค้ า
๖.๑.๑ การจัดซือ้ สินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
(๑) กาหนดผู้รับผิดชอบ และมีความเข้ าใจ
(๒) ค้ นหารายการสินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม และสามารถระบุแหล่งข้ อมูลสืบค้ น
(๓) จัดทาบัญชีรายชื่อสินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมทีส่ อดคล้ องกับสินค้ าที่ใช้ จริ งในสานักงาน โดย
จะต้ องระบุรายการสินค้ า ยี่ห้อ ฉลากสิ่งแวดล้ อม วันหมดอายุการรับรองของสินค้ านัน้ หากเป็ น
ฉลากสิ่งแวดล้ อมของต่างประเทศจะต้ องอ้ างอิงหน่วยงาน/ประเทศให้ การรับรองนันๆด้
้ วย
(๔) แจ้ งไปยังผู้ขายเพือ่ ขอความร่วมมือในการสัง่ ซื ้อสินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม กรณีที่ไม่มีร้านค้ าที่
จาหน่ายสินค้ าทีเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
หมายเหตุ สินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมจะต้ องเป็ นสินค้ าที่ได้ รับการรับรองจากสถาบันที่เป็ นที่ยอมรับเท่านัน้
เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้ าเขียว ฉลากคาร์ บอนฟุตปริ น้ ท์ สินค้ าOTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้ อม
ของต่างประเทศ เป็ นต้ น

หมวด/ตัวชีว้ ัด

๖.๑ การจัดซือ้ สินค้ า
๖.๑.๒ ร้ อยละของการจัดซือ้ สินค้ าประเภทวัสดุอุปกรณ์ ในสานักงานที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม จานวนทัง้ สิน้ ๙ รายการ อ้ างอิงจากแผนส่ งเสริมการจัดซือ้ ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อมระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ รวมทัง้ สิน้ ๙ รายการ (ขัน้ ต่า) ดังนี ้

1. กระดาษถ่ ายเอกสารหรืองานพิมพ์ ท่วั ไป 2.แฟ้ มเอกสาร 3.ซอง
เอกสาร 4.ผลิตภัณฑ์ ลบคาผิด 5.ตลับหมึก 6.เครื่องพิมพ์ 7.เครื่องถ่ าย
เอกสาร 8.ปากกาไวท์ บอร์ ด และ9.กระดาษชาระ

หมายเหตุ ร้ อยละของสินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมจะเทียบกับปริมาณการซื ้อ และ/หรื อมูลค่า
สินค้ า
๖.๑.๓ ร้ อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ ในสานักงานที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม
หมายเหตุ สินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมจะต้ องเป็ นสินค้ าที่ได้ รับการรับรองจากสถาบันที่เป็ นที่
ยอมรับเท่านัน้ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้ าเขียว ฉลากคาร์ บอนฟุตปริน้ ท์ สินค้ าOTOP ที่มีเลข
จดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้ อมของต่างประเทศ เป็ นต้ น

หมวด/ตัวชีว้ ัด

๖.๒ การจัดจ้ าง
๖.๒.๑ ร้ อยละของการจัดจ้ างหน่ วยงานหรื อบุคคลที่มีการดาเนินงานที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม
(๑) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อมของหน่วยงานที่ได้ การรับรองโดย
จะต้ องแสดงหลักฐานการรับรองดังกล่าว
(๒) หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อมรับรอง ทางสานักงานจะต้ องทาการประเมิน
ด้ านสิ่งแวดล้ อมของหน่วยเบื ้องต้ น
(๓) มีการจัดทาสัญญาหรื อข้ อตกลงด้ านสิ่งแวดล้ อมเมือ่ เข้ ามาปฏิบตั ิงานในสานักงาน
(๔) หน่วยงานหรื อบุคคลที่ได้ รับคัดเลือกจะต้ องได้ รับการอบรมหรื อสื่อสารเกี่ยวกับสานักงาน
สีเขียว และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของตนเอง
(๕) หน่วยงานหรื อบุคคลเหล่านันสามารถอธิ
้
บายแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง
กับกิจกรรมของตนเองได้
หมายเหตุ ๑.หากหน่วยงานภายนอกมีมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อมรับรองจะต้ องพิจารณาทุกข้ อ ยกเว้ น
ข้ อ (๒) ๒.หากหน่วยงานภายนอกไม่มีมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อมรับรองพิจารณาข้ อ (๒)-(๕)

หมวด/ตัวชีว้ ัด
๖.๑ การจัดซือ้ สินค้ า
๖.๒.๒ ร้ อยละของการตรวจสอบด้ านการดูแลสิ่งแวดล้ อมในพืน้ ที่ปฏิบัติงาน ของหน่ วยงานหรื อ
บุคคลที่เข้ ามาดาเนินการ เช่ น ผู้รับจ้ าง ผู้รับจ้ างช่ วง แม่ บ้าน รปภ. พนักงานส่ งเอกสาร เป็ นต้ น
หมายเหตุ ๑. กรณีที่เป็ นการว่าจ้ างให้ อยูป่ ระจาสานักงานจะต้ องทาการประเมินอย่างน้ อยเดือนละ ๑ ครัง้
๒. กรณีที่เป็ นการว่าจ้ างไม่อยูป่ ระจาสานักงาน จะต้ องทาการประเมินทุกครัง้ เมื่อเข้ ามา
ปฏิบตั ิงานในสานักงาน
๖.๒.๓ ร้ อยละของการเลือกใช้ บริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม (นอกสานักงาน) ได้ แก่ โรงแรม
สถานที่จัดงาน หรื ออื่นๆที่ได้ มีการขึน้ ทะเบียนการบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
หมายเหตุ: ๑. สถานที่ที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้ อมที่ดี เช่น ISO๑๔๐๐๑ Green Hotel
ใบไม้ เขียว ฉลากเขียว Green Office หรื อ Green Building เป็ นต้ น และมีการจัดการประชุมที่คานึงถึงการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน และลดการก่อให้ เกิดมลพิษ
๒. ในกรณีที่ไม่มีสถานที่จดั ประชุมที่ได้ รับการรับรองฯ อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงสานักงาน จะต้ อง
เลือกสถานที่ที่ใช้ เวลาเดินทางน้ อยที่สดุ และจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting (ตามความเหมาะสมและ
เป็ นไปได้ ) โดยจะต้ องแสดงหลักฐานการคัดเลือกสถานที่เหล่านั ้น

Q&A

